
 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ((؛ من قوله:  : أن العقائد ال جتعل غري املشروع مشروعا ومن فوائدها

فمن اعتقد شيئا غري مشروع من اعتقده برا قلنا له  )) ليس البر ((:  معناه أم يعتقدونه برا ولكن اهللا قال ))

؛ أما مرة  ال ألنه ما تسلطه برا ما تضرر بتسلطه ؛ إنه ليس برب لو اعتقده وتقرب به إىل اهللا فإننا حنذره من ذلك

لف ؛ أنا قلت له يا احلاج هذا ما جيوز احل من املرات كان واحد يسألين يقول بالنيب إنك تعلمك كذا وكذا بالنيب

؛ وهذه قضيته أنا قلت  بالنيب أعاد السؤال قال بالنيب ما عمري؛ ومل ينفع يعين  بالنيب احلف باهللا وإال ال حتلف

يف حال املناقشة أو االستدالل الفوائد ال تسألوين عن شيء ألنه هذا يكون بيين وبني الذي كنت مستعدا ألقوله 

؟  ؛ اآلن نسيت الذي نوبتنا عليها ؟ نعم طيب انتهينا نعم؛ الذهن إذا س خل الذي عندك إىل أن  من الفوائد

أن العقائد ال جتعل غري املشروع مشروعا ألن هؤالء يعتقدون أن الرب أن يأتوا بيوم من  ؛أن العقائد ال جتعل 

ينبغي : أنه  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) ولكن البر من اتقى ((ظهورها لكن اهللا تعاىل أبطل هذه العقيدة 

فإن هذه اآلية كما تتناول البيوت  )) وأتوا البيوت من أبوابها ((؛ لقوله:  لإلنسان أن يأيت األمور من أبواا

وجوب  )) واتقوا اهللا ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية: وجوب تقوى اهللا . احلسية كذلك أيضا تتناول األمور املعنوية

؛ وقد سبق أا إذا ذكرت مفردة  : أن التقوى تسمى برا ن فوائد اآليةوم )) واتقوا اهللا ((؛ لقوله:  تقوى اهللا

صار  )) وتعاونوا على البر والتقوى : ((كقوله ؛ وإذا قرنا مجيعا ؛ وإذا ذكر الرب مفردا مشل التقوى مشلت الرب

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التقوى سبب للفالح؛  . ؛ والتقوى: ترك املنهيات : فعل اخلري أو فعل املأمورات الرب

؛ طلبنا من  والتقوى هلا أكثر من مائة فائدة وقد كتبها بعض الطلبة فيما سبق )) لعلكم تفلحون ((لقوله: 

؛ ومن كان  الطلبة يكتبون فوائد التقوى املذكورة يف القرآن فقط فكتبوا حول مائة فائدة كلها مذكورة يف القرآن

أن يفعل يتفرغ نصف ساعة خصوصا حلافظ القرآن عن ظهر القلب ويأيت بالفوائد هذا طيب وتكون له  بإمكانه

 )) وقاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين ((مث قال اهللا تعاىل:   . حسنة

ووجوب أن يكون يف سبيل اهللا أي يف شرعه ودينه؛ لقوله:  )) وقاتلوا ((؛ لقوله:  يف هذه اآلية وجوب القتال



ومن فوائدها: أنه ينبغي للمتكلم أن  . )) (في سبيل اهللا ( ؛ لقوله: ووجوب اإلخالص فيه ((في سبيل اهللا))

؛ هذا إذا قلنا إا قيد للتهييج واإلغراء))  الذين يقاتلونكم ((؛ لقوله:  يذكر للمخاطب ما يهيجه على االلتفات

حىت مع ومن فوائد اآلية: حترمي االعتداء  . فإن قلنا إا قيد معنوي يراد به إخراج من ال يقاتلوننا اختلف احلكم

ال  (؛ وهلذا الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:  ؟ من باب أوىل ومع املسلمني )) وال تعتدوا : ((الكفار؛ لقوله

: إثبات حمبة  ومن فوائد اآلية الكرمية . ألن كل هذا من العدوان)  تمثلوا وال تغلوا وال تغدروا وال تقتلوا وليدا

هذا نفي وحنن نقول  ؟ )) إن اهللا ال يحب المعتدين ((؛ بس  ؟ السؤال خالص لألخ ؛ من أين اهللا أن اهللا حيب

الذي من  ألنه ال ميكن أن حيب إال  الطالب : يف اآلية إثبات حمبة اهللا أي أن اهللا حيب وهذه نفي أيش تقول؟

نعم لو كان ال حيب أبدا ما صح أن ينفى حمبته عن املعتدين فقط فهو ما انتفت حمبته  الشيخ :؛  شأنه أن حيب

: حسن تعليم اهللا عزوجل حيث يقرن احلكم باحلكمة؛  ومن فوائد اآلية . عن هؤالء إال وهي ثابتة يف حق غريه

،  : واحد وقد سبق لنا أن فوائد القرن احلكم باحلكمة )) ال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين ((نعم الدليل؟ 

؛ هذا قياس ؛  ؛ عموم احلكم بعموم العلة إذا تكون أربعة يف عموم العلة ؟ ؟ يبني لنا حسني ، ثالثة نعم اثنني

قل  ((:  ؟ عموم احلكم بعموم علته مثال أي لكن ما بينها إن كان القياس هو أرادها لكن ما عرب عنها واضح

قل ال أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه  (( و))  نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنإ

إنه رجس هذه العلة يؤخذ منها أن كل رجس  )) إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إنه رجس

؛ وثانيا: زيادة  أوال: بيان امسه شريعة ؛ مـ احلمد هللا ـ الفوائد أربعة نع ؟ إذا صارت الفوائد أربعة فهو حرام أو ال

 ؛  ؛ هذا هو هذا الذي ذكرنا أخريا ؟ لكن فيه رابع اآلن ذكرمت ؛ وثالثا: العموم بعموم العلة نعم طمأنينة العبد

؛ بيان امسه شريعة متفقون  طيب نعدها الشيخ :؟  نعيدها يا شيخ السائل :؛  أما ما فهمت اآلن أا واحدة

: عموم احلكم بعموم  ؛ والثالث ؛ وكل واحد يعرف الثاين واضح ؛ زيادة طمأنينة املكلف هذا اثنني ؟ نعم عليه

واقتلوهم حيث  ((مث قال اهللا تعاىل:   . ؛ إذا صار ثالثة طيب زين ؛ ال ما حصلناها ؟ القياس العلة ويش بعد



يف هذا تقوية احلث على قتال  . إىل آخره )) ثقفتموهم وأخرجوهم ن حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

 واقتلوهم ((؛ والضمري يف قوله:  )) اقتلوهم حيث ثقفتموهم ((؛  هؤالء؛ يعين اقتلوهم يف أي مكان وجدمتوهم

: وجوب قتال الكفار أين ما  فمن فوائد اآلية الكرمية . فيجري فيه ما سبق )) الذين يقتلونكم ((يعود على:  ))

؛  ووجوب قتاهلم أين ما وجدوا يستلزم وجوب قتاهلم يف أي زمان وجدوا))  قفتموهمحيث ث ((؛ لقوله:  وجدوا

؛  : أن خنرج هؤالء الكفار كما أخرجونا أيضا ومن فوائد اآلية الكرمية . ألن عموم املكان يستلزم عموم الزمان

مثلوا بنا مثلنا م، وإذا  ؛ وهلذا قال العلماء إذا )) وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ((؛ لقوله:  املعاملة باملثل

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الفتنة بالكفر والسد عن سبيل اهللا  . قطعوا خنيلنا قطعنا خنيلهم مثال مبثل سواء بسواء

؛ ألن استعمار  : أن استعمار األفكار أعظم من استعمار الديار ؛ فيتفرع على هذه الفائدة أعظم من القتل

؟ فالفتنة  ر الديار أكثر ما فيها إما القتل أو سلب اخلريات واالقتصاد وما أشبه ذلك نعم؛ واستعما األفكار فتنة

: تعظيم حرمة  اآلية الكرمية ومن فوائد . أشد ألا هي القتل حقيقة الذي به خسارة الدين والدنيا واآلخرة

: جواز القتال عند  ها أيضاومن فوائد . )) وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام (( : ؛ لقوله املسجد احلرام

فإن قلت: أال يعارض هذا قول الرسول  )) حتى يقاتلوكم فيه ((؛ لقوله:  املسجد احلرام إذا بدأنا بذلك أهله

وإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولوا إن اهللا أذن لرسوله  (:  صلى اهللا عليه وسلم

؟ ما الفرق أو  ما يعارضه الشيخ :؛  ال ما يعارض   الطالب : احلديث؟ ؟ إن قلتم هذا يعارض ) لم يأذن لكم

؛ وأما إن قاتلونا يف  اجلمع أن ابتداء القتال لندخل مكة هذا حرام، حمرم وال جيوز مهما كان األمر ؟ ما اجلمع

ومن فوائد اآلية  . ؟ من باب املدافعة؛ وهلذا نقاتلهم بقدر ما نكسر شوكتهم فقط مكة فإننا نقاتلهم من باب

يعين إن قاتلوكم يف املسجد احلرام  )) فإن قاتلوكم فاقتلوهم ((؛ ألنه قال:  : أنه يعين قوة قتال األعداء الكرمية

؛ فاملعىن  ؛ ألنه إذا قتلونا كيف نقتلهم فاملعىن فإن قتلوا بعضكم )) فإن قتلوكم ((؛ أما على قراءة:  فاقتلوهم

 كذلك جزاء الكافرين ((:  ؛ لقوله وجل : إثبات العدل هللا عز فوائد اآلية الكرمية ومن قتلوا بعضنا فلنقتلهم .



ى؛ ألنه  أي نعم إال يف مكة إال يف مكة مستثن  . ؛ اجلزاء من جنس العمل حيث قاتلوا فأذن لنا بقتاهلم ))

عند المسجد الحرام وال تقاتلوهم  )) (( فإن قاتلوكم فاقتلوهم ((:  قال )) في المسجد الحرام ((قال: 

مع أنه فيما يظهر أنه ال ميكن أن يرتد أهل مكة لقول الرسول عليه ))  حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

؛ لكن قد يقاتلون ولو كانوا غري الكفار فإذا قاتلونا  وهذا خرب صادق ) ال هجرة بعد الفتح (:  الصالة والسالم

فإن انتهوا فإن اهللا  (( . ؛ حجاج يقول إن سؤال أخ عبد العزيز اعتداء تداءفيه قاتلناهم ؛ حجاج يقول هذا اع

: متام عدل اهللا سبحانه وتعاىل حيث جعل أحكامه عقوبته مبنية  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) غفور رحيم

يعين فال تقاتلوهم قد غفر  )) فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم ((؟  ؛ وجهه على عدوا من ستحق عليه العقوبة

مث قال  . ؟ فاملعىن أنه إذا انتهى هؤالء عن قتاهلم فإن مغفرة اهللا ورمحته تسعهم هلم أو فاغفروا هلم وارمحوهم نعم

ويكون الدين هللا فإن  وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ((  ؟ هذا مبتدا درسنا اليوم )) وقاتلوهم (( : اهللا تعاىل

يعين حىت  )) حتى ال تكون فتنة ((؟  ؛ غاية عدمية أو إجيابية هذا أمر ))  على الظالمينانتهوا فال عدوان إال

مبعىن أن يكون  )) ويكون الدين هللا ((؛ الغاية هنا إجيابية  ؛ والفتنة هي الشرك والسد عن سبيل اهللا ال توجد فتنة

عليه تؤخذ على أصحابه اجلزية عن يد وهم  وما دونه فهو دين معلو الدين غالبا ظاهرا ما يعلوا إال اإلسالم فقط

      . : أن يكون الدين هللا : أن ال تكون فتنة؛ والثاين ؛ هذا إذا القتال واجب إىل هاتني الغايتني صاغرون

مبتداء وخرب؛ ومعىن  )) والحرمات قصاص ((واحلرام صفته وبالشهر جار وجمرور خربه؛ وقوله:  أاملسجد مبتد

فإن  (( ؛ يعىن معنا ه أن الشهر احلرام يكون بدال عن الشهر احلرام )) الحرام بالشهر الحرامالشهر  ((قوله: 

إن انتهوا  )) فإن انتهوا فال عدوان إلى على الظالمين ((. طيب قال:  ؟ ؛ ال، خليناه )) انتهوا فال عدوان

هم الظلم وحينئذ ال يكون عليهم أي عن قتالكم ورجعوا فال عدوان إال على الظاملني؛ يعين فإنه قد ارتفع عن

ال عدوان عليه واهللا  ((ف:  قيل إن معناه: فال سبيل؛ كما يف قوله تعاىل )) فال عدوان ((؛ وقوله هنا: عدوان

؛ وقيل ال عدوان عليه  هذا يف قصة موسى وما نفت ال عدوان عليه يعين ال سبيل عليه )) على ما نقول وكيل



فمعىن ال عدوان أي ال مقاتلة هلم وهو من باب مقابلة ))  عليكم فاعتدوا عليهمفمن اعتدى  (( ألنه قال:

ليس معناه أن  )) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ((؛  الشيء مبثله لفظا ألنه سببه

 )) الظالمين فال عدوان إال على ((فعلكم عدوان لكن ملا صار سببه العدوان صح عن يعرب عنه بلفظه؛ وقوله: 

؛ وجيوز أن يكون خربها حمذوف )) على الظالمين ((أي خرب ال؟ جيوز أن يكون خربه اجلار وارور يف قوله: 

 )) الشهر الحرام بالشهر الحرام ((مث قال اهللا تعاىل:   . والتقدير: فال عدوان كائن أو حاصل إال على الظاملني

فقاتلوهم وال  ا معنيان؛ املعىن األول: أنه إذا قاتلوكم يف الشهر احلراموسبق الكالم عليه؛ واملعىن وهذه اجلملة هل

تستعظموا ذلك فإن مقاتلكم إياهم كمقاتلتهم إياكم يف الشهر احلرام فيكون هذا يف مقابلة هذا؛ وقيل املعىن 

يف الشهر احلرام من بالشهر احلرام أنه ملا سدوكم يف احلديبية عن أداء العمرة يف الشهر احلرام فإنكم ستقضوا 

السنة السادسة من اهلجرة ألثاين  العام القادم فتكون عمرتكم بدال عن الشهر احلرام؛ فيكو الشهر احلرام األول

السنة السابعة من اهلجرة يعين فال يذمكم ذلك وال حيزنكم فإنكم إذا فإنه إذا فاتكم أو إذا فاتتكم العمرة يف هذا 

هر الثاين؛ هذا الذي معنيان؛ املعىن األول؟ أن الشهر احلرام يعين إذا قاتلوكم يف الشهر فإنه مل تفوتكم يف الش

الشهر احلرام فقاتلوهم وال تستعظموا ذلك فإن قتالكم إياهم يف الشهر احلرام مقابل لقتاهلم إياكم يف الشهر 

ر احلرام الذي تقضون فيه احلرام؛ وهذا من متام العدل أن تعامل غريك مبثل ما عاملك به؛ الوجه الثاين: الشه

العمرة من السنة السابعة يف الشهر احلرام الذي فاتتكم فيه العمرة من السنة السادسة؛ ألن النيب عليه الصالة 

واجلاهلية منعوه أن عصبيتهم لعنادهم و والسالم خرج إىل العمرة يف السنة السادسة من اهلجرة ولكن كفار قريش 

 ((وقوله:  . العام القادم وأن يأمتل وأن يبقى فيه ثالثة أيام كما هو معروف يصل مكة؛ وقا  على أن يرجع من

احلرمات مجع حرم؛ واملراد باحلرم كلما احرتم ألن حرم مجع حرام وحرمات مجع حرم؛ فاملعىن  )) الحرمات قصاص

تهك حرمته فمن ؟ معىن ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تن أن احملرتم يقتص منه مبحرتم آخر وما معىن ذلك

انتهك حرمة شهر انتهكت حرمته يف هذا الشهر ومن انتهك عرض مؤمن انتهكت عرضه مبثله؛ من انتهك نفس 



احلرمات مجع حرم واحلرم مجع حرام  )) الحرمات قصاص ((مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله وهكذا؛ 

ر؛ وكل هذا التأكيد من اهللا عزوجل يف هذه نعم؟ مجع حرام؛ واملعىن أن كل شيء حمرتم بدل عن شيء حمرتم آخ

اآليات من أجل تسلية املؤمنني ألن املؤمنني الشك أم حيرتمون أشهر احلرم والقتال فيها ولكن اهللا تعاىل سالهم 

بذلك بأن احلرمات قصاص فكما أم انتهكوا ما جيب احرتامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما جيب 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى  ((:  وهلذا قال مفرعا على ذلك ؛  ليهماحرتامه بالنسبة إ

أي جتاوز احلد يف معاملتكم سواء ذلك بأخذ املال أو بقتل النفس  )) فمن اعتدى عليكم ((طيب ))  عليكم

 )) فاعتدوا عليه ((قوله هنا:  )) (( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمأو بعرض أو مبا دون ذلك أو أكثر

مسبب عنه؛ فكأنه يقول أنتم إذا  ،ليس أخذنا بالقصاص اعتداء لكنه مسي اعتداء ألنه مسبب عن االعتداء

اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه ومسا ذلك عدوانا ألن سببه؟ العدوان، ألن سببه العدوان؛ مث إن فيه نكتة 

مقام أعز من املعتدى عليه وأرفع من املعتدى عليه ولو كان أن العادي يرى نفسه يف  أخرى وهي أنه من املعروف

يرى نفسه يف مقام دون ما اعتدى فكأنه يقول إن قصاصكم أيضا يعترب مقام عز لكم كما أنه هو بغى واعتدى 

فأنتم اآلن يعترب قصاصكم مبنزلة املرتبة العلياء بالنسبة إليهم فيكون يف ذلك سببان لكونه عرب عن القصاص 

هذا التعبري باالعتداء التعبري عن القصاص باالعتداء له سببان:  تداء: السبب األول؟ بسببني السبب األول؟باالع

عرب عن القصاص باالعتداء ألنه ألن سببه االعتداء طيب هذا واحد؛ الوجه الثاين؟ املعتدي قد يكون أغز من 

ل أنتم يف مقام مثل ما جعلوا أنفسهم هم يف هذا املعتدى عليه فاهللا يقول. .؛ ال تعتدوا أنفسكم يف مقام الذل ب

؛ ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة وقال إن  مبثل )) بمثل ما اعتدى عليكم ((وقوله:  . ؟ نعم املقام واضح

هنا مفعوال مطلقا أي عدوانا أو اعتداء  )) مثل ((التقدير: فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم؛ على أن تكون 

ولكن الصواب أا ليست زائدة وأا أصلية؛وأن املعىن اعتدوا عليه مبثله؛ أن الباء بدل؛ يعين حبيث  مثل اعتدائه؛

مطابقا ملا اعتدي عليكم به يف هيئته  )) مثل ((يكون الباء؛ مثل ما تقول: اشرتيت الشيء بدرهم؛ حبيث يكون 



اقتلوه؛ إذا اعتدى أحد عليكم بقتال يف األشهر وكيفيته ويف زمنه ويف مكانه؛ فإذا اعتدى أحدكم بقتال يف احلرم ف

احلرم نعم؟ فقاتلوه؛ فيكون الباء هنا دالة على املقابلة والعوض كما هي يف قولك: اشرتيت الثوب بدرهم؛ فيكون 

املعىن أن هذا االعتداء يكون مقابال متاما ملا اعتدي به عليكم زمنا ومكانا ويش بعد؟ وكيفية؛ زمانا ومكانا 

؛ مباذا؟ بفعل أوامره اتقوا اهللا أي اختذوا وقاية من عذابه )) بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا اهللا (( وكيفية؛

واجتناب نواهيه؛ ويف هذا املقام اتقوا اهللا فال تتعدوا ما جيب لكم من القصاص ألن اإلنسان كما تعرفون إذا ظلم 

فال تتجاوزوا  )) واتقوا اهللا ((؛ فلذلك قال:  ؟ بلى فإنه قد يكون عند االقتصاص يتجاوز ويتعدى أليس كذلك

اعلموا شف أمرنا أن نعلم؛ وهذا أوكد من  )) واعلموا أن اهللا مع المتقين ((؛ قال:  ما جيب لكم من القصاص

ارد اخلرب هذا أوكد من جمرد اخلرب؛ يعين لو قال واتقوا اهللا إن اهللا مع املتقني هذا خرب الشك ومؤكد لكن إذا قال 

مع  ((:  وقوله تعاىل  . اعملوا أبلغ يعين جيب أن تعلموا أن اهللا مع املتقني؛ فيكون هذا أبلغ من جمرد اخلرب

أي املتخذين وقاية من عذاب اهللا؛ وكثريا ما يذكر اهللا تعاىل أنه مع املتقني مع الصابرين مع املؤمنني  )) تقينالم

ما يكون من نجوى ثالثة إال هو  ((؛ كما أنه ذكر أنه مع اخللق مطلقا كما يف قوله تعاىل:  وما أشبه ذلك

وهذا يشمل  )) إال هو معهم أينما كانوا رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر

؛ أدىن من ذلك أكثر يكون اهللا معهم أينما كانوا؛ بل أشد  املتقي وغري املتقي؛ كل جنوى ثالثة يكون اهللا رابعهم

يستخفون من الناس وال يستخفون من  ((من ذلك أن اهللا تعاىل قد يذكر معيته مع املنافقني كما يف قوله تعاىل: 

فهنا ذكرت املعية على ثالثة أوجه: ذكرت باعتبار وصف  )) هم إذا يبيتون ما ال يرضى من القولاهللا وهو مع

يستخفون من  ((؛ مثل:  حممود مثل: مع املتقني، مع الصابرين وما أشبه ذلك؛ وذكرت باعتبار وصف مذموم

جمردة عن هذا وعن  ؛ وذكرت )) الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول

وال أدنى من ذلك وال أكثر إال وهو معهم  ((إىل قوله: ))  ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم ((هذا 

هو الذي خلق  (( وكما يف قوله أيضا يف سورة احلديد اليت تلتها سورة قد مسع قال فيها أيش: )) أينما كانوا



العرش يعلم ما يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السموات واألرض في ستة أيام ثم استوى على 

؛ األمر  فالبد لنا هنا من عدة أمور))  السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم واهللا بما تعملون بصير

ك أنه هل ما ذكر من معية اهللا تعاىل يف هذه األمور الثالثة هل ينايف علو اهللا أو ال؟ اجلواب ال ينايف الش األول:

ال ينايف؛ ملاذا ال ينايف علو اهللا كيف؟ نقول إن اهللا مع هؤالء وهؤالء وهؤالء ونقول إنه ال ينايف علوه؛ اجلواب على 

هذا من ثالثة أوجه؛ الوجه األول: أن اهللا تعاىل مجع بينهما يف كتابه وما مجع اهللا بينهما يف كتابه فليس بينهما 

كل شيء تراه يف القرآن فإنه ما ))  غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا ولو كان من عند (( تناقض؛ الدليل:

ميكن يتناقض إذا لو جاز التناقض يف خرب اهللا عزوجل لكان معناه أن أحد اخلربين؟ كذب وهذا مستحيل يف 

 معىن العلو معىن أخبار اهللا عزوجل؛ إذا ال تناقض ألن اهللا مجع بينهما يف القرآن؛ ثانيا الوجه الثاين: ال تناقض بني

املعية؛ فإن العرب يقولون ما زلنا نسري والقمر معنا؛ ويقولون نسري والنجم معنا؛ ويقولون نسري واجلبل الفالين 

معنا؛ وهو بعيد عنهم؛ القمر موضوع يف السماء والنجم موضوع يف السماء؛ واجلبل بعيد يعل يشاهدونه ومع 

أن يكون الشيء خمالطا لك؟ ال قد يكون معك وهو بعيد جدا عنك؛  ذلك يقولون إنه معنا فهل لزم من املعية

إذا كان هذا ممكنا يف حق املخلوق فهل يكون ممتنعا يف حق اخلالق؟ اجلواب ال؛ ألن هللا تعاىل أعلم وأوسع وأعم 

إحاطة من خلقه سبحانه وتعاىل؛ السموات والسبع واألراضون السبع يف كف الرمحن كخردلة يف يد أحدنا 

لو قدر أن بينهما أي بني املعية والعلو تناقضا يف حق املخلوق فإن ذلك ال  ضح؟؛ الوجه الثالث: أن يقالوا

يكون يف حق اخلالق ملاذا؟ قال شيخ اإلسالم يف العقيدة الواسطية: فإن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء يف مجيع نعوته 

الذي يقيس  ؛وال ميكن أن تقيس اهللا باخللق أبدا وهو على يف دنوه قريب يف علوه؛ اهللا تعاىل ليس كمثله شيء

اخلالق باملخلوق الشك أنه ظامل؛ ألن اهللا يقول: ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصري)) فبهذه الوجوه الثالثة 

علمنا أن ما أثبته اهللا لنفسه املعية فإنه ال ينايف علوه؛ ولكن جيب أن نعلم أن هذه املعيات الثالث ختتلف حبسب 

؛ فمثل املعية اليت علقت يف وصف احملمود ويش مقتضاها؟ مقتضاها مع اإلحاطة النصر والتأييد قتضياام



والتثبيت وما إىل ذلك هذا مقتضاها؛ فهنا مع املتقني يعين بنصرهم وتأييدهم وتثبيتهم وتضمني قلوم 

واعلم أن هذا القسم من املعية   . كومساعدم على لزوم التقوى؛ كذلك مع الصابرين ومع املؤمنني وما أشبه ذل

تارة يعلق بشخص وتارة يعلق بوصف؛ معية اخلاصة تارة تعلق بالوصف وتارة تعلق بشخص؛ ويش املثال املعلقة 

هذه معية مقيدة  )) ال تحزن إن اهللا معنا : (( بشخص؟ قوله تعاىل عن نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم

ال تخافا إنني  ((:  بشخص؛ مع من؟ مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر؛ وقال اهللا ملوسى وهارون

هذه مقيدة بشخص؛ أما املقيدة بوصف: فمثل قوله: مع املتقني؛  مع احملسنني؛ مع  )) معكما أسمع وأرى

هذه املعية اليت تقتضي النصر والتأييد يسموا  ؛ هذه مقيدة بوصف ويسميه العلماء وما أشبه ذلك الصابرين

((وهو  أما الثاين الذي هو يف قوله: . ؛ ألا تقتضي نصرا وتأييدا ذا املعني بوصفه أو شخصه املعية اخلاصة

فهذه معية تقتضي  )) وال أدنى من ذلك وال أكثر إال وهو معهم أين ما كانوا معكم أين ما كنتم )) ((

أما الثالثة اليت  اإلحاطة باخللق علما ومسعا وبصرا وقدرة وتدبريا إىل غري ذلك من معاين ربوبيته سبحانه وتعاىل .

علقت اليت علقت بوصف مذموم فإا تقتضي مع اإلحاطة التهديد؛ تقتضي التهديد هلؤالء الناس الذين 

جل وهو معهم؛ هذه مقتضيات املعية عند أهل السنة واجلماعة؛ يستخفون من الناس وال يستخفون من الرب عزو 

وأنكروا غاية اإلنكار على من زعم أن مقتضاها أن اهللا خمتلط باخللق وحال يف أمكنتهم أو حال يف أعيام 

 والعياذ باهللا؛ وهذا مذهب احللولية من اجلهمية وغريهم؛ يقولون إن اهللا عزوجل مع اخللق يف أمكنتهم نسأل اهللا

العافية؛ فال ينزهون اهللا تعاىل عما ينزهون منه أدىن أوالدهم؛ على رأيهم الباطل الفاسد يقتضي أن اهللا يكون مع 

اإلنسان يف أخبث مكان؛ ألن هذا مذهبهم؛ ويقتضي الذين يقولون إنه خمتلط حىت بأعيان املخلوقات ال مشاركا 

يف ذات أخبث احليوانات؛ هؤالء يدعون أم من أهل اخلالق جل وعلى حاال  يف األماكن يقتضي أن يكون اهل

القبلة وأم من املسلمني؛ وصاروا أخبث من النصارى؛ النصارى ويش قالوا إن اهللا حال فيمن؟ يف عيسى؛ 

أهل احللول يقولون إنه حال  ـ والعياذ باهللاـ عيسى نيب من األنبياء رسول من الرسل من أويل العظم لكن أولئك 



األبدان من احليوانات نسأل اهللا العافية؛ دعنا من الذين يقولون بوحدة الوجود ناس آخرين أخبث  حىت يف أخبث

من هؤالء وأخبث؛ إذا املعية عند أهل السنة واجلماعة ال تقتضي ما نقول ال تستلزم فقط ال تقتضي أبدا بأي 

فإن اهللا عزوجل على عرشه بائن  ؛محال من األحوال أن يكون اخلالق خمالطا للخلق ال يف أمكنتهم وال يف ذوا

من خلقه واضح؟ لكنها ختتلف مقتضياا حسب ما أشرنا إليه؛ قد تقتضي التهديد؛تقتضي النصر والتأييد؛ وقد 

تقتضي جمرد اإلحاطة والعلم؛ فهنا ال يلتبس عليك األمر وال يكن يف ذهنك أو يف فهمك هذا املذهب اخلبيث؛ 

ية قالوا باحللول الذي أشرت إليه؛ وأن متأخريهم قالوا بالنفي احملض؛ قالوا إن اهللا ومن العجائب أن قدماء اجلهم

ال يوجد يف املكان فقالوا إن اهللا ال داخل العامل وال خارج العامل وال متصل بالعامل وال منفصل بالعامل وال فوق 

قال لنا القائل صفوا لنا العدم ما العامل وال حتت العامل ما يف شيء؛ وهلذا قيل لبعضهم قال بعض العلماء لو 

وصفنا بأحسن من هذا الوصف؛ هذا وصف حميط نسأل اهللا العافية والسالمة ـ فاحلاصل أن اهللا تعاىل هدى 

 الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه؛ وقالوا حنن نؤمن بأن اهللا تعاىل قد استوى على عرشه بذاته وأنه على

وازم ذاته وأن ما وصف اهللا به نفسه من كونه ينزل إىل السماء الدنيا وكونه يقرب من علوه من لعلى خلقه وأن 

بعض عباده وكونه مع اخللق كل هذا ال ينايف علوه؛ ألن اهللا عزوجل حميط بكل شيء؛ فهو كما قال شيخ 

اليت تعرتيه حيث  اإلسالم: قريب يف علوه على يف دنوه؛ ولكن الشيء الذي يعرتي اإلنسان يف هذه األمور والشبه

يظن أن اخلالق مثل املخلوق؛ فيقول كيف يكون يف السماء وعلى العرش مث تقول إنه معك؛ كيف يكون فوق 

السماء على العرش مث تقول يقرب منك؟ (من تقرب إليه شربا تقربت إليه ذراعا ) وما أشبه ذلك؛ فنقول إن هذا 

املخلوق؛ اآلن انظر يف نفسك روحك اليت بني جنبيك حيث ظننت أن صفات اخلالق كصفات الفهم إمنا جاءك 

هل صفاا كصفات اجلسم؟ ال؛ تروح يف الليل إذا منت ميني ويسار وترجع نعم؟ وإذا مات اإلنسان صعد ا إىل 

السماء حىت تصل إىل السماء السابعة قبل أن يدفن مث ترجع؛ هل يتصور هذا أن يكون اجلسم أو ما يتصور؟ ما 

جلسم يصعد ذه السرعة ويرجع ذه السرعة؛ فإذا كان هذا من خملوقات من خملوقات اهللا عزوجل يتصور؛ أن ا



ما ميكن أن تقيسه باجلسم فكيف باخلالق؟ يقول بعض املشبهة، بعض الناس الذي عندنا هنا يف بالدنا يقولون: 

؛ ألن ثلث الليل ك أنه دائما نازلتقولون إن اهللا ينزل إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر معىن ذل

مستمر، مستمر دائما؛ إذا طلع الفجر عندنا وبقي شوية على الذي غربا عنا؟ نقول هذا قولوا إن الرسول كذا 

أحسن؛ الرسول عليه الصالة والسالم قال هذا الكالم خياطب مجاعة أصح منا عقوال وأعمق منا فهما ما عرضوا 

الرب عزوجل ليس كمثل املخلوق؛ اهللا سبحانه وتعاىل يصح أن نقول إنه اآلن نازل هذا اإليراد ألم يعرفون أن 

يف الثلث اآلخر من الليل يف هذه اجلهة من األرض؛ ألنه نزل السماء الدنيا حني يكون ثلث الليل اآلخر على 

 ال؟ ما يكون هذه اجلهة من األرض؛ واجلهة األخرى اليت عندهم صباحا أو عندهم أول الليل يكون نازال وال

    نازال واهللا على كل شيء قدير فال جيوز لإلنسان أن يرد ما أثبته اهللا لنفسه أو ما أثبته له رسوله مبثل هذه   


